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Mosselfeest 

 

Beste ouders, 

Beste vrienden van onze school,  

 

Graag nodigen de leerlingen, leerkrachten, directie en de ouderraad jullie uit op ons groot traditioneel 

mosselfeest! 

 

Wanneer?  
Zaterdag 27 november 2021 vanaf 18 uur 

Of 

Zondag 28 november 2021 vanaf 11 uur 

 

Waar?  
De feestzaal van de school SG De Graankorrel in Schelderode. 

 

Menu? 
Mosselen à volonté met frietjes en saus 

Stoofvlees à volonté met frietjes, groenten en sausjes 

Vegetarische groentenburger met frietjes en groenten 

 

Hoe inschrijven? 
Inschrijven kan tot en met 15 november via het bijgevoegd strookje. 

 

Iedereen van harte welkom en alvast bedankt voor jullie steun! 

Directie & Ouderraad SG De Graankorrel 
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Mosselfeest 

 

 

Ik…………………………………….…………..familie van .................……...……………………… schrijft in voor het mosselfeest 

O op zaterdag 27 november vanaf 18 uur 

O op zondag 28 november vanaf 11 uur 

 

Mosselen à volonté met frietjes 

Volwassene     …..personen x € 23  = € ………… 

Kind tot en met 12 jaar   …..personen x € 12  = € ………… 

 

Stoofvlees à volonté met frietjes en koude groenten 

Volwassene     …..personen x € 18  = € ………… 

Kind tot en met 12 jaar   …..personen x € 10  = € ………… 

 

Vegetarische groentenburger met frietjes en koude groenten 

Volwassene     …..personen x € 18  = € ………… 

Kind tot en met 12 jaar   …..personen x € 10  = € ………… 

 

TOTAAL aantal personen die aanwezig zullen zijn =  ……      TOTAAL = € ………… 
 

Gelieve bij inschrijving het geld (contant) in een gesloten enveloppe (voorzien van naam + naam kind) af te 

geven aan het secretariaat of aan de klasleerkracht. 

De kaarten zullen ter beschikking zijn op naam op de dag van het mosselfeest aan de ingang. 

 


